
PETITES HISTÒRIES DE LA NOSTRA  MEMÒRIA …

Sempre  feia  el  mateix,  sempre  repetia  de  forma  monòtona  la  mateixa 
seqüència , els mateixos moviments . Agafava un color, després l’altre i per 
últim el violeta  i  pintava.  Pintava cerimoniosament, amb harmonia, amb 
delicadesa,  amb  sentiment...  ,  després  s’ho  mirava  tot  ,  ho  mirava  amb 
condescendència , amb respecte,  amb orgull . 

Feia molts anys que l’Eugènia repetia el  mateix ritual,  ho feia sempre el 
mateix dia , la mateixa hora, el mateix moment que quan ho va començar a 
fer amb l’avi  . Aleshores tenia set anys , estava asseguda al balcó un dia de 
primavera.  El  seu  avi  va  seure  al  seu  costat  ,  ella  l’adorava,  l’admirava, 
encara ho fa. Allà on estava asseguda , va seure ell també i mirant-la com 
pintava, com agafava els colors, com els combinava , va començar a parlar, a 
explicar-li històries, petites històries que anirien creixent a mesurar que 
ella ho feia . 

Una d’aquestes històries era la d’aquest tres colors,  per això aquell primer 
dia,  quan  li  havia  explicat  aquella  primera  “petita  història”   l’Eugènia  va 
agafar primer un color, després l’altra i finalment el violeta i va pintar amb 
més interès que mai . Quan ho va acabar es van mirar, es van clicar l’ullet  i 
es van fer un somriure còmplice .  Aquella primera complicitat , mai més no 
es perdria,  aquell primer somriure còmplice s’aniria repetint i fent gran, 
com ells ,  al llarg dels anys. 

Per l’Eugènia el seu avi sempre havia estat un referent , algú a qui admirar , 
en qui emmirallar-se , algú a qui estimar i imitar . L’avi també sentia una 
especial  devoció  per  aquesta  néta.  Era  fàcil  trobar-los  junts  compartint 
projectes, afeccions, il·lusions , esperances, ... era fàcil veure’ls explicant-se 
històries  ara  de  l’un  ,  ara  de  l’altre  ,  històries  que  la  feien  pensar, 
reflexionar, implicar-se ... 

Fos com fos però , fossin quines fossin les vivències que els toqués viure, els 
moments on estiguessin o els aconteixements que visquessin , aquell dia de 
primavera  ,  el  mateix  dia  de  primavera  de  la  primera  història  ,  aquella 
història dels tres colors,  sempre es tornaven a retrobar, sempre es van 
procurar reunir . 

Un cop junts  l’avi parlava .  Parlava i  contava històries parsimoniosament , 
amb  detall  ,  sense  rancúnia,  amb  placidesa,  amb  quelcom de  nostàlgia  , 
d’enyorança , fins i tot de tristor , però amb tota la serenor i l’ equanimitat 
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que  requeria  el  moment  ,  que  requerien  els  propis  aconteixements  ,  les 
pròpies  vivències  ,  les  particulars  circumstàncies  .  L’Eugènia  ,aleshores, 
escoltava atenta, molt atenta i somreia, l’acaronava , l’entenia , el seguia 
admirant  encara  més  ...  s’implicava   i  després  ,  a  l’  acabar  d’escoltar-lo 
repetia el ritual , agafava un color , després l’altre i finalment el violeta i 
pintava, pintava  amb interès, amb més interès que mai . 

Al llarg del temps , al llarg de totes i cadascuna de les històries contades 
seguien mantenint i incrementant aquella complicitat recurrent , es notava 
en el somriure, en els ulls, en els fets , en els sentiments , en els ideals 
compartits .  La incrementaven cada dia, amb el pas del temps , ho feien 
cada primavera, cada mes d’abril . 

Els anys van anar passant i la nena es va anar fent gran . Ara també la seva 
memòria estava plena d’històries, de petites i grans històries , d’històries 
reals, de vivències pròpies i de vivències dels altres.  Ara l’avi ja no hi era , 
l’enyor va omplir els silencis , silencis que abans s’omplien d’històries,  de 
belles històries d’ideals compartits , de cruels històries de somnis trencats 
i vides per renovar , per realitzar. Ara , aquella jove i intacta memòria era la 
que esdevindria contadora d’històries. 

Han passat els anys , és primavera, és el mes d’abril , la Noa té set anys, 
està al balcó amb la seva mare. Agafa els colors i somriu. La mare ha acabat 
d’explicar-li aquella primera història , la història dels tres colors, la primera 
que li va explicar l’avi .  Aleshores, la nena, cerimoniosament, amb parsimònia 
agafa un color, després l’altre i  per últim el violeta  i  pinta, pinta amb 
delicadesa, amb sentiment... , després ho mira i  ho ensenya i  s’ho miren , 
amb respecte,  amb orgull;  somriuen amb un somriure còmplice  amb una 
complicitat  que mai més no es perdrà. 

És catorze d’abril, és primavera, és un dia brillant per fer memòria , per 
recordar, per  marcar amb pinzellades de colors totes aquelles històries de 
l’avi, per no oblidar-les mai , per honorar-les sempre . 

Tot  fent  memòria  amb  la  seva  mare  ,  la  Noa  agafa  novament  un  color, 
després l’altre i per últim el  violeta  i  pinta ,  pinta amb harmonia ,  amb 
delicadesa, amb respecte , amb orgull  la bandera del seu besavi,  del seu 
besavi militar republicà. A sota escriu , t’estimo i et recordo avi  , sempre 
et portaré a la memòria i et recordaré al cor . 
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